
   

Představujeme Ing. Stanislava Zapletala, ředitele SŠTD  

 V jakém znamení jste se narodil?  

Ač o tom postava moc nevypovídá, hvězdy praví, že jsem prý býk zrozený na 

svatého Jiří. 

 Odkud pocházíte? 

Dítě lesů, vod a strání – Olšany u Šumperka.  

 Jaké jsou Vaše zájmy a záliby?  

Jéééjej, těch je, od uznalého spočinutí okem na ženách (což moc nekorespondu-

je se současným feministickým šílenstvím a genderovým poblázněním světa), až 

po třeba uznalé spočinutí okem na vyrýsovaných mužích, kteří ale nemají sval i 

místo mozku.   

 Který sport preferujete?  

Z gauče cokoliv, co má spád a děj (takže z těch nej rozhodně raději hokej než 

bolestínský fotbal), osobně vysokohorská turistika, kochání se krásou toho, co 

nám matička Země nadělila a pošklebování se tomu, jak je z vrcholků kopců to 

lidské hašteření malicherné.  

 Jaké hudbě dáváte přednost?  

Nooo, to je na dlouhé povídání. Nejsem vyhraněný, hudba musí oslovit duši, 

srdce, musíte cítit vnitřní chvění, napětí, těžko to popsat, každý to má nastave-

né jinak. Tvrdím, že nejlepší v („moderní“) hudbě vzniklo v 60.- 80. letech, ale to 

je možná stařecká senilita.:-). Budete se divit, ale nepohrdnu vynikající sloven-

skou lidovkou s cimbálem, neskutečný je swing 20. - 50. let, mám rád glam rock, 

rock and roll (Showaddywaddy, Rocky Sharpe), je toho na vyjmenování strašně 

moc, ze současnosti Chumbawamba, Manic Street Preachers, Shania Twain. Ale 

pokud mám něco vypíchnout, potom je to vše, co se točí kolem Jeffa Lynna (od 

Electric Light Orchestra, přes Traveling Wilburys, až po jeho různé aktivity jako 

producenta, kde zazní jeho nezaměnitelná kytara) a pojem glam rocku – SWEET. 

 Které země jste navštívil? Co se Vám tam líbilo? 

Hodně cestuji prstem po mapě, rád si zabrouzdám na flightradaru s cíleným 

sledováním, ale mám jednu srdeční záležitost, kterou je Slovensko – od nádher-

ně zvukomalebné slovenštiny, přes krásné Slovenky (to jsem si asi naběhl – zku-

sím napravit, pochopitelně i my se máme čím chlubit, ostatně Morava má ke 

Slovensku blízko a co je v Čechách :-), až po zatím ještě nádhernou přírodu. 

 Na jakých školách jste učil?  

A tak – to už se k vám asi doneslo. Tamtamy u nás přece pracují spolehlivě. Ne-

bo ne? Tak tedy od roku 1987 do roku 1993 SOUŽ Ostrava jako učitel odborných 

předmětů a vedoucí předmětové komise strojní a elektro, od roku 1993 do roku 

2003 jako zástupce ředitele SOŠ dopravní (nástupnická organizace bývalého 

SOU železničního). Takže jsem se vlastně po 15 letech vrátil. Kromě toho od 

roku 2003 externě učím na Institutu dopravy při VŠB -TU Ostrava.  

 Kolik máte dětí? 

 Dvě, syna a dceru.       

          Děkujeme za rozhovor. Ptali se žáci třídy SIE 2 
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Hudba a vše kolem ní 

Martin Garrix, vlastním jménem Martijn Gerard Garritsen, je nizozemský DJ a producent.  

Začal remixem na píseň Midnight Sun 2.0 a skladbou Just Some Loops. V roce 2012 se upsal 

nahrávací společností Spinnin Records, přes kterou vydal Error 404. O čtyři roky později, 

v roce 2016, vyhrál anketu 100 nejlepších DJ světa. Vystupuje na hudebních festivalech 

jako například Ultra Music Festival, Amsterdam Music Festival, Slam FM a Tomorrowland.  

https://youtu.be/g_s17HMFaug          Antonín Wawreczka, SIE 2 

 Viktore, jak Vás napadlo zúčastnit se zahraniční stáže? 

O možnosti zúčastnit se stáže v Německu jsem se dozvěděl ze 

školy. Tato nabídka mě velmi zaujala, a proto jsem se začal o stáž 

zajímat. 

 Jaké podmínky jste musel splnit, abyste byl agenturou vy-

brán právě Vy? 

Podmínky nebyly kruté:-), stačilo mít ŘP skupiny B, trochu praxe, 

znalost cizího jazyka a také chuť se něco nového naučit. 

 Jak dlouho jste byl na stáži? 

Na stáži jsem byl dva měsíce. Mohl jsem tam být maximálně čty-

ři, ale vzhledem k tomu, že jsem v maturitním ročníku… to bylo 

akorát. 

 Byla stáž opravdu přínosná? 

Ano, dozvěděl jsem se hodně o tom, jak to chodí v zahraničních 

servisech, co se týká mého oboru. Řekl bych, že servis je stejný, 

ale co mě zarazilo, jsou finanční podmínky, na které my nedosa-

hujeme. 

 Doporučil byste stáž i dalším studentům naší školy? 

Určitě doporučil. Dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí, zdo-

konalil se v jazyce a ještě byl finančně ohodnocen. Platili za mě 

vše, kromě jídla. Myslím, cestu, ubytování… 

Rozhovor s Viktorem Strmiskou 

https://youtu.be/g_s17HMFaug


Cestujeme s Mgr. Michaelou Zlotou  
 Kam jste podnikla vaši nejdelší cestu? 

Přiznám se, že do dálek, do zahraničí moc necestuji. Od mala jsem zamilovaná do českých hor a české přírody. Poslední 

roky již cestuji více na kole než jinými dopravními prostředky. Takže za svou prozatím nejdelší cestu beru dovolenou na 

Ostravici, kam jsem i s bagáží jela na kole. Zrovna jsem natrefila na to nejteplejší počasí, kdy bylo ve stínu přes 30°C, 

takže to bylo velmi vysilující, ale zároveň to byl skvělý zážitek. Na Ostravici jsem pak chodila i na túry – Smrk, okolí Šan-

ce. A poslední den před odjezdem jsem ve tři ráno vstávala, abych po páté hodině ranní stihla východ slunce na Lysé 

hoře. To byl pro mě nejlepší zážitek, a za to vstávání to stálo – i když jsem pak kolem devíti hodin dopoledne vyjížděla 

zpět domů a čekalo mě tak minimálně 80 km na kole.  

 Máte nějakou oblíbenou destinaci? 

Českou republiku. Nejraději jezdím do Jeseníků a Beskyd. Je fakt, že i na kole je to více dostupné. Také mám moc ráda 

jižní Moravu, Podyjí, Pálavu a blízké okolí. Ale jednou bych chtěla na kole objet celou republiku po hranicích a pořádně 

si na kole projet Šumavu.  

 Co vás na cestování baví? 

Na cestování mě baví nejvíce ta možnost odreagování se a zároveň poznávání nových míst a krás České republiky. Jak 

už jsem říkala výše, nejraději cestuji na kole, takže zároveň i nějaká fyzická aktivita a vybití přebytečné energie, protože 

po většinu času moc neposedím. Nejlépe, když je ještě poblíž nějakého výstupu lanové centrum. To pak využiju odrea-

gování se skrze adrenalinové aktivity. Takové zážitky a fyzické aktivity mě nabíjí pozitivní energií a dělají mě šťastnější. 

 Co si obvykle vozíte z cest? 

Z cest si hlavně vozívám pozitivní zážitky a vzpomínky. Případně spoustu fotek. Kameny na skalku z hor netahám (ale 

znám takové lidi). Takže jsem ráda, že z některých cest přivezu sebe, případně spolucestující v pořádku domů a raduju 

se z té únavy, která je po každém úžasně stráveném dnu v přírodě velmi příjemná. 

 Kupujete si suvenýry? 

Suvenýry moc nekupuji. Pokud cestou narazím na nějakou oblast, kde třeba dělají speciální domácí slivovici nebo jiný 

drink, tak ho přátelům přivezu, ať okoštují, ale to velmi nepravidelně. Pokud už kupuju nějaký suvenýr, tak pohled, na 

památku, případně posílám pozdravy z cest přátelům a rodině. 

 Máte nějaký zajímavý / neobvyklý zážitek z cest? 

Tím, že cestuji převážně na kole, tak mám spíše takové ty zážitky, které jsou během cesty velmi nepříjemné, ale posléze 

se tomu člověk zasměje. Mezi ně určitě patří různé nehody: zapadla jsem do bláta až po koleno a musela jsem pak no-

hu i s botou máchat v jezeře. Podobný zážitek se mi stal na cyklovýletě s mladším bratrem, špatně jsme odbočili a hle-

dali cestu. Nakonec jsme skončili někde uprostřed vymláceného pole, strávili jsme přechodem přes něj minimálně hodi-

nu a z bot jsme třepali pozůstatky obilí ještě další týden. A když se ještě vyjádřím k těm zajímavým zážitkům, tak pro mě 

teď aktuálně nejzajímavějším zážitkem byl ten ranní výstup na Lysou horu, na východ slunce. Nedokázala jsem si tu tmu 

po cestě vůbec představit, výstup jen s čelovkou. A to vstávání nakonec stálo za to, protože to byl velmi hezký pohled. 

Letos jsem plánovala výstup na Lysou k večeru, na západ slunce, přespání nahoře jen ve spacáku a poté zase východ a 

sestup dolů.  

 



Učitelé stručně 

Představujeme členy redakce: PaedDr. Vladimíra Vasilišinová 
 

 Oblíbená kniha?   Anthony Doerr: Jsou světla, která nevidíme 

 Kino, nebo divadlo?  Divadlo - bezprostřední zážitek 

 Zima, nebo léto?   Léto, miluji moře 

 Nejlepší relaxace?  Chůze, jízda na kole, plavání, četba 

 Sport aktivně, nebo pasivně?  Dříve aktivně judo, dnes sport  

            pro radost 

 Oblíbená hudba?  Robert Křesťan, Luboš Malina a Druhá tráva 

 Kolo, nebo auto?  Kolo, hlavně ve volném čase 

 Pivo, nebo víno?   Malé pivo v létě, svařené víno v zimě 

 Kterou vlastnost na sobě nesnášíte?  Takovou vlastnost nemám :-) 

 Kterou vlastnost nesnášíte na druhých?  Přetvářku 

 Čím byste chtěla být, nebýt učitelkou?  Cestovatelkou 

 



Velikonoce 
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Veli-

konoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. 

Jedná se o pohyblivý svátek, datum se každý rok mění. V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá 

na první neděli po prvním jarním úplňku po rovnodennosti, tedy na měsíc březen či duben. 

U Slovanů a Germánů splynuly lidové oslavy Velikonoc s pohanskými slavnostmi jara, které oslavovaly procitnutí pří-

rody ze zimního spánku. Díky tomu do lidových oslav Velikonoc přešly v germánském a slovanském prostoru mnohé 

původem pohanské zvyky. Historicky lze symboly Velikonoc vystopovat jako univerzální symboly jara a plodnosti na-

příklad až do starověkého Egypta.    

Mezi velikonoční symboly patří: 

Beránek představoval v židovské tradici Izrael jako Boží stádo, které vede Hos-

podin. Zároveň Židé při tomto svátku pojídají beránka jako připomínku svého 

vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek jedním ze symbolů Ježíše Krista, 

neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek, obětovaný za spásu světa.  

Kříž je nejdůležitějším z křesťanských symbolů, protože Kristus byl odsouzen k 

smrti ukřižováním. Tento trest patřil k trestům nejvíce krutým a ponižujícím. 

Symbol kříže je ale mnohem starší. Ukřižování odpovídá zimnímu slunovratu, 

kdy Slunce vstupuje do souhvězdí Jižního kříže.  

Velikonoční svíce (paškál) je v mnoha kulturách chápána jako znamení života. 

Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vo-

dy, je ozdobena znamením kříže a symboly Α a Ω, tj. začátku a konce věků, 

jimiž je Kristus.   

Vejce, symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha 

kulturách je vejce symbolem plodnosti, života a vzkříšení. 

Kočičky symbolizují palmové ratolesti, kterými vítali obyvatelé Jeruzaléma při-

cházejícího Krista. Tradičním křesťanským zvykem je jejich svěcení na Květnou 

neděli a používání popela z jejich spálení o Popeleční středě.  

Zajíc má původ v pohanských rituálech oslavující příchod jara, avšak např. 

v byzantské ikonografii představoval zajíc Krista. Symbolika zajíce pochází z 

tradice oslav svátku pohanské bohyně plodnosti Eostre. Z jejího jména je odvozeno slovo Easter, anglický název křes-

ťanských Velikonoc.  

Křen symbolizuje hřebíky či hořkost utrpení Krista. Zvyk pojídat křen o Velikonocích se udržuje především v Polsku, 

Rakousku a Slovinsku. 

Mléko s medem symbolizuje dvojjedinost Krista. Ve formě tzv. jidáše symbolizuje provaz Jidáše Iškariotského.  

Koleda: podle tradice muži při hodování pronášejí koledy. Nejznámější velikonoční koledou je tato krátká říkanka: 

„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný, nedáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný…”  

https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1_Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Folkl%C3%B3r
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pohybliv%C3%BD_sv%C3%A1tek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apln%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnodennost
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Germ%C3%A1ni
https://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk%C3%BD_Egypt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1sa
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99%C3%AD%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Souhv%C4%9Bzd%C3%AD_Ji%C5%BEn%C3%ADho_k%C5%99%C3%AD%C5%BEe
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%AD%C4%8Dka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1k%C3%A1l
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Di%C4%8Dky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaro
https://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ikonografie
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99en_selsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Med
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jid%C3%A1%C5%A1_I%C5%A1kariotsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koleda


Velikonoční kvíz 

1) K čemu se podle křesťanské tradice vztahuje název „Velikonoce“? 

a) k tzv. velké noci, kdy byl vzkříšen Ježíš Kristus 

b) k noci, kdy se narodil Ježíš Kristus 

c) k noci, ve které velel lidu chudý člověk místo krále  

2) Co symbolizuje na Velikonoce vejce? 

a) nový život, plodnost 

b) půst 

c) štěstí  

3) Proč mají být ženy na Velikonoce vyšlehané pomlázkou? 

a) aby byly celý rok štíhlé jako proutek 

b) aby byly celý rok poslušné 

c) aby byly celý rok zdravé a plodné  

4) Jak mohou v Česku (v některých oblastech) ženy oplatit mužům vyšlehání pomlázkou? 

a) rozklepnou jim syrové vejce na hlavu 

b) polijí je smetanou 

c) polijí je studenou vodou 

5) Co v křesťanství představuje na Velikonoce beránek? 

a) je to symbol víry v Boha obecně 

b) je to symbol Panny Marie 

c) je to symbol Ježíše Krista  

6) Z jakého proutí by měla být upletená pomlázka? 

a) z březového 

b) z vrbového 

c) z větví zlatého deště  

7) Co je to kraslice? 

a) jiný název pro Velikonoční svícen 

b) vejce ozdobené nějakou výtvarnou technikou 

c) jiný název pro slepici  

8) K čemu dříve sloužily řehtačky? 

a) sloužily místo budíku na Zelený čtvrtek 

b) od Zeleného čtvrtka sloužily ke svolávání k bohoslužbě místo zvonů 

c) byla to pomůcka, která se používala ke komunikaci s koni  

9) Jak se říká nebo říkalo pomlázce na střední Moravě? 

a) Dynovačka 

b) Pomihod 

c) Tatar  

10) Jak se řeknou Velikonoce anglicky? 

a) Wester 

b) East 

c) Easter  



Velikonoční kvíz - řešení 
Za každou správnou odpověď si započítejte bod.   

Řešení: 1) a, 2) a, 3) c, 4) c, 5) c, 6) b, 7) b, 8) b, 9) c, 10) c  

Vyhodnocení: 

10 - 8 bodů Gratulujeme. Velikonoce máte v malíčku.  

7 – 5 bodů Nepatříte mezi ty, kteří by o Velikonocích nic nevěděli, jen tak dál.  

4 – 0 bodů Znalosti o Velikonocích zatím nejsou vaše silná stránka.  

 

 

 
 

Hrátky se slogany 
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Jsou Velikonoce a paní učitelka má narozeniny. Děti jí dávají dárečky.  

Anička: „Paní učitelko, tady máte ode mě obrázek.“ 

Učitelka: „To jsem já viď? Děkuji.“ 

Petr: „Já vám dávám kytičku, je z maminčiny zahrádky.“ 

Učitelka: „Ta je ale krásná, moc děkuji.“ 

A je na řadě Pepíček, dá paní učitelce krabici. 

Učitelka: „Pepíčku, proč je ta krabice od krve?“ 

Pepíček: „No, já jsem vám natrhal kočičky.“ 

Velikonoční řidič je viditelně ve veselejší náladě a už ho zastavuje policejní hlídka. K autu při-

jde mladá policistka a spustí: „Tak si vystupte, pane řidiči, co ta pomlázka za volantem?” 

„Jé, promiňte, slečno,” usmál se řidič, „já nevěděl, že chcete taky vyšlehat...”  

Brzo budou Velikono-

ce. „Frantíku, půjdeš 

na kočičky?“  

„Těžko. Tatínek říkal, 

že na holky mám ještě 

čas.“ 

Pepíček přijde ze školy 

a ptá se: „Mami, nejsou 

dneska náhodou Veli-

konoce?“ 

„Ne, ty budou až za dva 

týdny. Proč se ptáš?“ 

„No, že jsem si vykole-

doval pětku...“  

Baví se dva podnikate-

lé: „V čem teď podni-

káš?“ 

„Prodávám kraslice na 

Velikonočních ostro-

vech.“ 


